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Pacjenci onkologiczni przekazali
ministrowi zdrowia apel o realizację
pakietu onkologicznego
Reprezentacja pacjentów onkologicznych zrzeszonych w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii spotkała
się z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem i przekazała apel w sprawie pakietu onkologicznego. Pacjenci
apelują o wdrożenie pakietu onkologicznego z dniem 1 stycznia 2015 r.

W środę 17 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 reprezentacja pacjentów onkologicznych zrzeszonych w
Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii spotkała się z Ministrem Zdrowia Bartoszem
Arłukowiczem i przekazała apel w sprawie pakietu onkologicznego.
APEL DO MINISTRA ZDROWIA
W imieniu 85 tysięcy polskich pacjentów onkologicznych zrzeszonych w 40 organizacjach,
apelujmy do Pana Ministra aby nie ulegał presji niektórych środowisk i nie wycofał się z
wypracowanych rozwiązań zawartych w tzw. „Pakiecie onkologicznym” i z pełną
determinacją doprowadził do jego obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.
Jest to jedyna szansa na uratowanie setek tysięcy Polaków zagrożonych chorobą
nowotworową i oszczędzenie im „piekła choroby nowotworowej”, z którą my musieliśmy
się zmierzyć w swoim życiu.
Z nadzieją patrzymy na przyszłość polskich pacjentów chorych na nowotwory, która w końcu ma
szansę ulec znaczącej poprawie w perspektywie całego kraju. Po raz pierwszy w tym roku głos
pacjentów został zarówno wysłuchany przez decydentów kreujących politykę zdrowotną, ale także
uwzględniony przy tworzeniu aktów prawnych. Także środowisko pacjenckie pokazało jedność, siłę i
umiejętności wypracowania strategii i narzędzi zmian w onkologii. Stworzone ku temu celowi
Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii poparło ponad 40 największych organizacji pacjenkich
z kraju oraz Polska i Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Przez pół roku trwały intensywne
prace nad opracowaniem konkretnych propozycji zmian w onkologii, które były konsultowane w gronie
organizacji pacjenckich, ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Zakres i cele pakietu
onkologicznego są zawarte w Pacjenckiej Strategii dla Polskiej Onkologii na lata 2015-2025.
Wypracowane przez nasze środowisko założenia zostały zaimplementowane do pakietu.
Mamy świadomość, że wprowadzane zmiany to prawdziwa rewolucja, ale jest to rewolucja, która nam
obywatelom - pacjentom należy się od dawna. Wszystkim nam głęboko zależy na tym, aby każdy
Polak miał równe szanse w walce z nowotworem, niezależnie od miejsca zamieszkania, majątku czy
znajomości.
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